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Τό γηγενίς τής ’Αφρικής πτηνόν τούτο δεν διαφέρει πολύ 
έξωτεριχώς τού κοινού πυργίτου στρουθοΰ (Σπουργίτου) εί μή 
ότι έστι ολίγον τούτου μειζον. Κατέστη δέ περισπούδαστου 
καί περίεργον ένεκα τής θυμοσοφίας αύτοΰ. Ύπεραγαπών τό 
μέλι και τάς σχαδο'νας ανακαλύπτει έπιτηδείως τών αγρίων 
μελισσών τούς έσμούς καί καταδεικνύει τούτους τοΐς άνθρώ- 
ποις, καθοδηγούν αύτούς όπου εύρίσκονται· γνωρίζον ότι έκ- 
κοπτομενων αύτών ύπό τούτων εναπομένει και τό μεριδίου αύ
τού. Τήν εργασίαν δέ ταύτην ποιεί συνήθως πρωί καί εσπέρας, 
διότι φαίνεται ότι τότε κυρίως πεινών δεϊται τροφής. Μετά 
τήν ανακάλυψιν τοιούτου έσμού περιφέρεται ζητών ανθρώπους, 
άμα δέ ίδόν τινας κράζει χέρρ—χέρρ. Οι άχούοντες έννοούσιν 
αμέσως τήν σημασίαν τής φωνής καί παρακολουθοΰσι τό πτη
νού βραδέως ιπτάμενον έμπροσθεν αύτών πρός τό μέρος τοϋ 
έσμού και άεί έπαναλαμβάνον τήν ρηθεΐσαν φωνήν καθόσον 
πλησιάζει πρό; τούτο ιπταται βραδύτερου και ή φωνή αύτοΰ 
καθίσταται σ.'.ουδαιοτέρα, φαίνεται δέ περιμένον τόν βοηθόν 
αυτού. ΙΙαραγενόμενον δέ έπί τού έσμοΰ ταλαντεύεται έπ’ 
αύτού έπί μικρόν, είτα άποσυρόμενον εις παρακείμενόν που θά
μνον περιμένει μεθ’ ύπομονής καί σιωπής τήν αμοιβήν αύτού. 
Οι οπαδοί αύτού λαμβάνοντες τό ευρισκόμενον μέλι καταλεί- 
πουσι τώ έταίρω αύτών τό άνήκον μερίδων, δηλ. μέρος μελι- 
κήρου καί τάς εν αύτώ σχαδόνας, αίτινές είσι μάλιστα ή προσ
φιλέστερα αύτώ τροφή. Τά περί τούτου διηγηθέντα κατ’ άρ- 
χάς υ.το του Sparuiaon έπολέμησεν αύστηρώς ό Bruce καί 
άλλοι, .ίλλ’ ό Barrow, δστις περιηγήθη τάς μεσημβρινά; ε
σχατιάς τής ’Αφρικής μετά τήν φιλονεικίαν ταύτην έπεβεβαί- 
ωσε τήν διήγησιν τού Sparmann*  λέγει δέ ότι έκαστος έκεΐ 
γνωρίζει τά περί τούτου τού πτηνού. Ό δέ Le Vaillant προσ- 
τίθησιν,ότι οί Όττεντώτοι εύγνωμονοϋντε; πρός τό τόσον χρή
σιμον αύτοϊς πτηνόν τούτο ούδευ'ι έπιτρέπουσι ΐνα φονεύση 
τοιοϋτο έν γνώσει αύτών. (Encycl. A meric.)

Συνέχεια τή; Οίατρβη;,
οίαζίτζί'σ/;; ά.Α άο. 1 32, σε).. 61 -ί.

Άλλ’ έν τοσούτω ύπήρχον καί παροιμίαι τιμώσαι τόν ατ
τικόν χαρακτήρα- ιός Ά τ τ ι κ ό ς μ ά ρ τ υ ς· και Αττική 
π ί σ τ ι ς. Έν γένει ή έλληνιζή πίστις ήτο κατά τους αρ
χαίους -χρόνους όνομαστή, ώς γίνεται δήλον έκ τής ρήσεως 
τού ΙΙλαύτου. Graeca mercari tide. Έξ εναντίας περί τών Θρα
κών ελεγον. Θράκες ό ρ κ ι α ο ύ κ έ π ί σ τ αν τ α ι. Διαβό
ητοι κατά τούτο ήσαν καί οί Αιγύπτιοι. Δεινοί π λ έ κ ε ι υ 
τάς μ η χ α ν ά ς Α ί γ ύ π τ ι ο ι. Άλλα και μεταξύ τών Ελ
λήνων υπήρχε μία φυλή, ή οποία δ-ν άπελάμβανε καλήν φή
μην. '•Υπήρχε καί παροιμία συνήθης, την όποιαν μεταχει- 
ρί,εται συχνά ό ΙΙλούταρχος καί άλλοι συγγραφείς. ΙΙρός 
Κ ρ ή τ α κ ρ η τ ί ζ ε ι ς, κατά τήν οποίαν έσχηματίσθησαν 
ομοιαι καί περί άλλων εθνών. Γνωστή είναι καί η αγροικία, ή 
ήλιθιοτης καί απειροκαλία τών Βοιωτών, δώσασαι αφορμήν 
είς τάς παροιμίας· Γ ς Βοιωτία, Β ο ι ω τ ι ζ ό ν ’ ο ύ ς, 
καί Β ο ι ω τ ι κ ό ς νους Περί άνοήτου ανθρώπου ελεγον 

ωσαύτως, Κ έ σ κ ο ν οίκε ϊ, καί περί άμουσου, Ά μ ou s ο'- 
τ ε ρ ο ς Α ε ι β η θ ρ ί ω ν. ς 11 Κέσκος ήτο πόλις τής Κιλι
κίας· οι Αειβήθριοι έθνος Ορακικόν, ύπό τού οποίου έθανατώΟη 
ό Όρφεύς. Οί Κίλικες ήσαν έν γένει γνωστοί διά τήν βαρβα
ρότητα καί αγριότητά των, δθεν καί τό παροιμιώδες Κ ι λ ί- 
κ ι ο ς όλεθρος. Τάς τχληράς καί άπανθρ ύπους ποινάς ώνό- 
μαζον οί ’Αθηναίοι κ ι λ ι ζ ί ο υ ς. — ΙΙαρατρέχομεν πλήθος 
άλλων τοιούτων παροιμιών καί μεταβαί ομεν εις τινα ιστο
ρικά συμβάντα, τά όποια έδοσαν αφορμήν ε:ς παροιμιώδεις 
καί εύστοχους ρήσεις. Καθώς άν τις είς τούς προϋπολογισμούς 
τών νεωτέρων Οελήση νά μεταβάλη είς παροιμίαν το περί 
άπορρήτων ά ν α λ ω μ ά τ ω ν άρθρου, ούτω καί είς τάς 
’Αθήνας ελεγον περί τών τοιούτων. Ι·. ί ς τ ό δέον. Τού Πε- 
ριζλέους, λεγει ό Πλούταρχος, άπολογισμω δέκα ταλάντων 
άνάλωμα γράψαντος άνηλωμένωυ είς τό δέον, ό δήμος έδέ- 
ξατο μή πολυπραγμόνησα; μηδ έλέγξας τό απόρρητον. Όταν 
τις άπελθών είς τήν αλλοδαπήν ήτο άγνωστον πού εύρίσζεται, 
ελεγον. "Π τ έ 0 ν η κ ε ν ή διδάσκει γράμματα. ‘II 
αρχή τής παροιμίας ταύτης είναι ή έξης. Είς την κατά τής 
Σικελίας τών ’Αθηναίων έκστρατείαν μέγα μέρος τοΰ στρατού 
άπωλέσθη, τό δέ πλειστον έπεσεν είς αιχμαλωσίαν. Οί αίχ- 
μαλωτισθέντες έζήτουν νά βελτιώσωσι τήν κατάστασίν των δι
δάσκοντες γράμματα είς τήν νεολαίαν τών Σικελικών πόλεων. 
Όταν λοιπόν οί συγγενείς αύτών ήριότωυ τούς είς Αθήνας 
έπιστρέφοντας έλάμβανον συνήθως τήν ονωτέρω άπόκρισιν, 
ήτις έπαναλαμβανομένη συχνά μετέπεσεν είς παροιμίαν. Όταν 
τις έθετεν αύτός εαυτόν είς δυσχερή θέσιν ελεγον. Ό Καρ
πάθιος τ ό ν λ α γ ώ ν. Είς τήν Κάρπαθον έλειπον οί λα
γοί όλοτελώς. Διά νά θεραπεύσουν τήν έ?ιλει·|ιν ταύτην μετέ- 
φερον οί Καρπάθιοι είς τήν νήσον των λαγούς τινας, οί όποιοι 
όμως έπο?.λαπλασιάσθησαν τοιουτοτρόπως ώστε κατέτρωγον 
όλους τους καρπού; καί τά σπέρματα, ώστε μέ πολυν κόπον 
ήδυνήθησαν μόλις νά τού; περιστείλωσιν. Όταν τις αμφίβαλλε 
περί τίνος έσυνείθιζον νά λέγωσιν. ’Αληθέστερα τών 
έπί Σ ά γ ρ α ς. ζΩς αιτίαν τή; παροιμίας έοιηγοΰντο τά 
εξής. Οί Αοκροί εχοντες πόλεμον πρός τούς Κροτωνιάτας έζή- 
τησαν βοήθειαν άπό τούς Αακαιδαιμονίους. Ούτοι ήρνήθησαν 
εί; αύτούς τήν βοήθειαν άλ'/ά διά νά μή τούς άφήοωσι χω
ρίς παρηγοριάν είπαν ότι θέλουν τούς πέμπει βοηθούς τούς 
Διοσκούρους. Ό πόλεμος ήρχισε καί οί Αοκιοί (νίκησαν τούς 
εχθρούς των διά τή; άντιλήψεως τών Διόσκουρων. Έν τώ με
ταξύ διεχύθη είς τήν Σπάρτην ό λόγος περί εντελούς νίκης 
τών Αοζρών κατά τών έχθρών των, γ,ωρίς νά δύναταί τις καί 
νά φανερώσγ, τήν πηγήν τής φήμης, ή νά φέργ μάρτυρα τινά. 
Μετ’ολίγον έφθασαν άγγελοι άποσταλέντε; επίτηδες έκ τής 
’Ιταλίας είς τήν Σπάρτην καί έβεβαίωσαν τό πράγμα, τό 
όποιον κατ’ άρχάς έφαίνετο τόσον άπίθανον. — Εις τήν ευτυχή 
μεταβολήν τών περιστάσεων έλεγαν. Έ φ υ γ ο ν κακόν, εύ
ραν ά μ ε ι ν ο ν. Είς τούς γάμου; τών 'Αθηναίων ήτο συνή
θεια νά στεοανώνωσι παϊοα μέ άκάνθας καί φύλλα δρυος και 
νά τού δίδωσιν είς τάς χοίρος καλαθιού μέ άρτους. Ό παις 
περιφερόμενος μεταξύ τών προσκεκλημένων έπροφερε τά; ειρη- 
μένας λέξεις είς μνήμην τών αρχαίων εκείνων άγριων χρό
νων, χαθ’ ους οί άνθρωποι ?:ν εγνώριζον άκομη τά οωρα τής



Δήμητρος, άλλ’ έτρέφοντο μέ βαλάνους. — ‘Άξιος ε ί τής 
έν "Αργεί ά σ π ί δ ο ς έλεγον περί χρηστών καί εύγενών 
νεανίσκων. Παιδες έξ εύγενών και χρηστοί τούς τρόπους έκλέ- 
γοντο είς Άργος διά νά τελώσιν άσπιδοφορούντες ετήσιον τινά 
πομπήν. Περί ανθρώπων άπαυστί διαλεγομένων καί άπεραν- 
τολόγων, καί επί πραγμάτων άζαταπαύστων έλεγον, Ά ρ ά- 
βιος αυλητής. Είς τήν Αραβίαν, οί ποιμένες φυλάττον- 
τες τά ποίμνια ηύλουν διά νυκτος έπι μαζροΰ αύλοΰ, καί ο 
διαδεχόμενος είς τήν φυλακήν τόν άλλον έξηζολούθει νά αύλή 
εις δείγμα τή; ά; ρυπνίας του, ώστε ό θροΰς διήρκει μέχρι 
πρωίας. 1 Ιερί τίνος οχληρού αύλητοΰ έλέχθη παροιμία, Δρα
χμής μέν αύλεΐ τεττάρων δέ παύεται. Περί 
άνΟρώΑου άστατου καί στρεφόμενου συνεχώς έλέγετο, Ε ΰ μ ε- 
ταβολώτερος κοθόρνου. Οί Κόθορνοι, τά υποδή
ματα τών τραγικών υποκριτών, ήσαν κατεσκευασμένοιεις τρό
πον διά νά άρμόζωσιν είς άμφοτέρους τους πόδας, ένω τά 
συνήθη πέδιλα ήσαν προσηρμορμένα έκαστον είς ένα ποοα. 
Θέλοντες νά φανερώσωσιν ότι δέν δύναται πλέον νά σωθή τις 
άπό τον θάνατον ένεταχειρίζοντο τήν παροιμίαν ότι δύναται 
νά εϊπη Τά τρία τώνείς θάνατον. Οί κακούργοι είς 
τάς Αθήνας πριν θανατωθώσι έλάμβανον ότι δήποτε φαγητόν 
ή ποτόν ήθελαν επιθυμήσει καί είχον τήν άδειαν νά είπωσι 
τρία λόγια μεθ’όλης τής παρρησίας. Μετά δέ τούτο τούς έδε
ναν τό στόμα μέχρι τοΰ θανάτου. —Ή τ ρ ε ΐ ς έ ξ, ή τρεις 
κύβοι, ελεγον οί τολμητίαι, δτε εις τινα έπιχείρησιν διεκιν- 
δυνευον τά πάντα. Είς τους κύβους δεκαοκτώ ήσαν τό πλέον 
καί τρεις τό ελαττον ρίψιμον. "Οταν τις άπροσδοκήτως καί χω
ρίς κόπον εϋρισκε τύχην έλεγον. Εύδόντικύρτος αί 
ρ ε ΐ. — Περί τίνος όστις έμεγαλαύχει καί έθρασύνετο έλε- 
γετο, Αττικός ε ί ς λ ι μ έ ν α. Τοσαΰτα ένομίσαμεν ικα
νά πρός άκριβεστέραν γνώσιν τού πνεύματος καί χαρακτήρας 
τών ελληνικών παροιμιών. Χάριν τών έπιθυμούντων νά γνω- 
ρίσωσι π?<ηρέστερα τήν φιλολογίαν τοΰ είδους τούτου προσ- 
Οέτομεν επί τέλους καί τινας παρατηρήσεις περί τών ύπαρ- 
χουσών συλλογών καί τών διαφόρων αύτών έκδό εων. CO πρώ
τος συλλογεύς παροιμιών, τού οποίου τό σύγγραμμα έσώθη 
μέχρις ημών είναι ό κατά τούς χρόνους τοΰ ΆδριανοΟ άκμά- 
σας σοφιστής Ζηνόβιος ή Ζηνόδοτος. Τάς παροιμίας, 
σύγζειται ή συλλογή του δέν έσύλλεξεν αμέσως άπό τό 
τοΰ λαοΰ, άλλά τάς έρανίσθη άπό δύο ι 
τέρας συναγωγάς,, · 
κίλιος Ταρραΐος, καί Δίδυμος 
ναι παντελώς άγνωστος- 
γραμματικός καί σχολιασ·

έξ ών 
στόμα 

έτι σωζομένας άρχαιο- 
τών οποίων οί συγγραφείς ώνομάζοντο Λου- 
' ■ ; ό Άλεξανορεύς. ‘Ο πρώτος εΐ-

έ δεύτερος είναι ό πολυγραφώτατος 
τής τοΰ ‘Ομήρου, ό έπικληθείς χαλ

κέντερος, άκμάσας κατά τούς χρόνους τοΰ Ιουλίου Καίσαρος. 
Άλλά καί οί δύο ουτοι δέν ήσαν οί αρχαιότεροι παροιμίογρά- 
φοι, καθότι ώς είς τήν αρχήν τής παρούσης διατριβής έπαρα- 
τηρήσαμεν, περί παροιμιών συντάγματα αρχαιότερα ύπήρχον 
τού Άριστοτέλους, Κλεάρχου τού Σολίτου, τοΰ Θεαιτήτου, 
τού Χρύσιππού καί άλλων. ‘Ο Ζηνόβιος έταξε τάς παροιμίας 
του κατ’ αλφάβητου καί τάς έδιαίρεσε καθ’ εκατοντάδας, άλλ’ 
επειδή ολόκληρος ό αριθμός τών παροιμιών, τάς οποίας εύρε 
ήτο 552, ή τελευταία έκατοντάς δεν είναι πλήρης. ‘Π συλ
λογή τοΰ Ζηνόβιου έξεδόθη κατά πρώτον έν Φλωρεντία ύπό 
Φιλίππου Ίούντα έν έτει 1497 είς ίον. Άλσος ό πρεσβύτ-ρος 
τήν μετετύπωσε κατόπιν τής ύπ’ αύτού γινόμενης συλλογής 
τών μυθογράφων. ‘Θ Βικέντιος Οψοποιός την έξέοωζε εκ νέου 
έν ‘Αγεναύη κατά τό 1575 είς δον. Τελευταίου ο Σχώτος τήν 
παρέλαβεν είς τήν ύπ’ αύτοϋ γενομένην συ?»λογήν τών πα
ροιμιών.
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‘Υπάρχει καί έτερα συλλογή παροιμιών ύπό τό όνομα τοΰ 
Διογενιανοΰ τοΰ έξ ‘Ηράκλειας έν ΙΙόντω, γραμματικού άκμά- 
σαντος ωσαύτως κατά τούς χρόνους τοΰ ΆδριανοΟ. ‘II συλ
λογή αύτη περιλαμβάνει 775 παροιμίας καί υπάρχει είς τό 
τοΰ Σχώτου σύνταγμα- — Μετά τούς δύο τούτους άναφέρεται 
ώς συλλογεύς παροιμιών είς συγγραφεύς τής δέκατης τρίτης 
έζατονταετηρίδος, δ στις είς τήν εκκλησιαστικήν ιστορίαν απέ
κτησε κάποιαν φήμην, Γεώργιος ό Κύπριος. Ανδρόνικος ό 
ΙΙαλαιολόγος μείνας μόνος άύτοκράτωρ του Βυζαντινού κρά
τους μετά τόν θάνατον τοΰ πατρός αύτοϋ Μιχαήλ, συμβάντα 
τό 1282, άπεφάσισε νά ένδώση είς τήν φωνήν τοϋ κλήρου καί 
του λαοΰ καί νά διάρρηξη τήν μετά τών Λατίνων ένωσιν. Πρός 

τοΰτο έπρεπε πρό πάντων νά άπαλλαχθή άπό τόν ύπέρμαχον 
τής ένώσεως Πατριάρχην Ίωάννην τόν Βέκζον. Τούτον κατέ- 
πεισαν νά παραιτηθή καί διάδοχός του έγινε ό πρώην πατριαρ- 
χεύσας καί ενάντιος τής ένώσεως Ιωσήφ*  άλλ’ άποθανών αυ
τός μετά δύο μήνας, ό άύτοκράτωρ ώνόμασε διάδοχον αυτού 
Γεώργιον τόν Κύπριον, άνδρζ αξιότιμου διά τήν παιδείαν του 
είς τάς εκκλησιαστικός έπιστήμ,ας καί εις τήν φιλολογίαν, καί 
γράφοντα τήν ελληνικήν γλώσσαν μέ κομψόιητα καί καθαρό
τητα σπάνιάν είς τόν αιώνα εκείνον. ’Ανατραφείς είς Κύπρον 
μεταξύ τών Λατίνων ανήκε κατ’ άρχάς μεταξύ τών φίλων τής 
εκκλησιαστικής ένώσεως, άλλά μετά ταΰτα ήτοι έζ πεποιθή
σεις ή έκ παλιμβουλιας άλλαξε σύστημα. Διστάζων ό Ανδρό
νικος νά διατάξη τήν ύπό τοΰ κλήρου κανονικήν αύτοϋ εκλο
γήν τόν ώνομασε πατριάρχην αύτός μόνος, δυνάμει τής αύτο- 
ζρατορικής αυτού αύτεξουσιότητος. Τοΰ Γεωργίου, έπονομα- 
σθέντος αφού εμόνασε Γρηγορίου, ή διοίζησις ήτο πλήρης 
στάσεοον καί ταραχών, προξενουμένων ύπό τών διαφόρων κομ
μάτων, είς τά όποια ήτο διηοημένη ή ανατολική εκκλησία. 
Βαρυνθείς τάς δυσχερείας καί ενοχλήσεις, τάς οποίας ύπέφερε, 
ύποχωοήσας άπήλθεν εις μοναστηριού το 128.» δπου άπεβίωσε 
τό 1290 έτος. Μεταξύ τών διαφόρων αύτοϋ συγγραμμάτων 
σώζεται καί μικρά συλλογή παροιμιών κατ’ άλφάβητον. ‘Ο 
τελευταίος παροιμιών συλλογεύς είναι ό Μιχαήλ Άποστό- 
λιος, εις τών προσφύγων λογιών ‘Ελλήνων, οϊτινες κατά τήν 
δυστυχή δεζάτην πέμπτην εκατονταετηρίδα ευρον άσυλον είς 
τήν Ιταλίαν. ‘II συναγωγή παροιμιών, τήν οποίαν συνέταξεν 
έν ‘Ρώμη περιέχει 2027 παροιμίας. ‘Π πληρεστέρα έκδοσις 
τοΰ Άποστολίου είναι ή τοΰ Δανιήλ ‘Εϊνσίου, περιέχουσα έν- 
ταυτω καί τάς τοΰ Γεωργίου Κυπρίου τυπωθεισα έν τω Βα- 
ταυϊκω Αουγδούνω τό 1619 είς -ίον.

(1) Σ. Σ. Πρό τινων ετών έξέδωκε συλλογήν νέαν παροι
μιών κατά παράθεσιν έν μέρει προς άρχαίας ό Κ. I. Β. Βενι- 
ζέλος νΰν δικηγόρος έν Σύρω.

(”) Ό Σαλλούστιος.

Παροιμίας τινάς τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης έσύλ
λεξεν, δσον γνωρίζομεν, μόνος ό Γ. Κρομμύδας είς τήν περί 
τής νεωτέρας ελληνικής γλώσσης διατριβήν του έκδοΟεϊσαν 
είς Μόσχα τό 1810 καί είς τάς δύο ακολουθίας τής διατριβής 
ταύτης έζδοθείσας έν Βιένη τό 1812 καί 1813. (1)

Μ.

Οί κοά οί Ρωμαίοι.
‘Υπό Μαβλυ.

(Έν τώ σογγράμματι αύτοϋ τώ έπιγραφομένω .- Παοα- 

τηρήσεις έπι τής ιστορίας τής Γαλλίας.)

Ο,τι καί άν λέγη είς τών κριτιζωτέρων συγγραφέων τής 
άρχαιότητος (*)  προσπαθών ν’ αμαύρωσή τήν δόξαν τών Ελ
λήνων, ή ιστορία αύτών ούδαμως αποβάλλει τήν κυριωτέραν 
αύτής λαμπρότητα, τήν έκ τής μεγαλοφυία: καί τέχνης τών 
μεγάλων άνδρών οϊτινες συνέγραψαν αύτήν. Τις δύναται νά 
ρίψη τούς οφθαλμούς έφ’ όλου τό σώμα τού Έλληνικοΰ έθνους, 
καί νά μή όμολογήση ότι τούτο άνυψοΰται πολλάκις ύπεράνω 
τών ανθρωπίνων δυνάμεων ; Βλέπομεν ένίοτε ολόκληρον λαόν 
δεικνύμενον μεγαλόψυχου ώς Θεμιστοκλέα καί δίκαιον ώς Ά- 
ριστείδην. ‘Ο Σαλλούστιος άρνεϊται ότι ό Μαραθών, αί Θερ- 
μοπύλαι, ή Σαλαμίς, αί Πλαταιαί, ή Μυκάλη, ή όποχώρησις 
τών μυρίωυ, καί τόσα άλλα λαιαπρά ζατορθώμ,ατα διαπραχθέν- 
τα έν αύτοΐς τοΐς κόλποις τής Ί-.λλάδος, ζατασπαρασσομένης 
μάλιστα καί ύπό τών έμφυλίων αύτής πολέμων, είναι άνώτεοα 
απάντων τών έπαίυωυ, τών αποδιδόμενων είς αύτά παρά τών 
ιστορικών; Οί 'Ρωμαίοι δεν ένίκησαν τούς "Ελληνας είμή 
δΓ αύτών τών ‘Ελ/.ήνων. Άλλ’ όποια ήθελευ άποβή ή τύχη 
τών καταχτητών αύτής αύτών, άν, αντί νά πολεμώσι καθ’ 'Ελ
λάδος έκπεπτωζυίας τα ήθη ύπό μυρίωυ έλαττωμάτωυ καί έξ- 
ησθενημένης έξ ίδίωυ έσωτεοικώυ παθώυ καί διγονοιών, άπην- 
των ες εναντίας εκείνους του; στρατηγούς αυτής, τους στρα- 
τιώτας, τούς άρχοντας, τούς πολίτας οϊτινες έθριάμβευσαν 
κατά τών απειραρίθμων τοΰ Ξέρξου όπλων ; Τότε ή άυδρία 

ήθελευ άντιταχθή άυτιζρυς πρός άυοριαν, ή στρατιωτική πει
θαρχία, πρός στρατιωτικήν πειθ/ρχίαυ, ή εγκράτεια πρός εγ
κράτειαν, τά φώτα πρό; φώτα, ό :'ρω; τής έλευ.ερίας, τής 
πατρίδας, τής οόξης, πρός έρωτα τής ελευθερίας, τής πατρί
δας, καί τής δόξης.

"Επαινος λοιπόν ίδιάζων ανήκει είς την Έλλάρα, διότι πζρή- 
γαγε τούς μεγαλύτερους άνδρας ών ή ιστορία οφείλει νά δια- 
σώζη τήν μνήμην. Ούδ’ έξαιρώ τούτου τήν ‘Ρωμαϊκήν πολι
τείαν, ής ή κυβέρνησις ήτον έκάστοτε ικανή καί έτοιμος είς τό 
έξάπτειυ τά πνεύματα, είς τό διεγείρειν τά μεγάλα φυσικά 
πλεονεκτήματα, καί είς τό προάγειν καί καθισταν αύτά οση- 
μέραι περίοπτα. Τίνα όμως αύτη έχει ν’ άντιτάξη πρός ένα 
Λυκούργον, πρός ένα Θεμιστοκλέα, πρός ένα Κίμωνα, πρός 
ένα Έπαμινώνδχυ κλ. ; Δυνάμεθα νά εϊπωμεν, δτι τό μεγα
λείου. τών 'Ρωμαίων είναι έργον όλης τής πολιτείας- διότι 
ούδείς 'Ρωμαίος πολίτης άνυψοΰται ύπεράνω τοΰ αίώνος αύτοϋ 
καί ύπέρ τήν φοόνησιν τής δλης πολιτείας, δπως άνοιξη νέου 
εύρύ καί υψηλόν στάδιον, καί δώση είς αύτό καινοφανή τινα 
μορφήν. Έκαστος 'Ρωμαίος δεν είναι συνετός, δέν είναι μέγας, 
είμή διά τής συνέσεως καί δραστηριότητος τής κυβερνήσεως. 
Ακολουθεί οδόν ήδη κεχαραγμέυηυ, καί ό μεγαλύτερος τής 
'Ρώμης άντ,ρ θεωρείται ώς τοιοΰτος μόνου διότι ήδονήθη νά 
προβή βήματά τινα πλέον τών άλλων. Έν Έλλάδι άπ’ έναν- 
τίας,ρλέπω πολλάκις τούς ευρύχωρους και μεγαλοφυείς έζείνους 
νόας, ισχυρούς καί δημιουργικούς,άνθισταμένους είς τόν χείμαρ
ρον τών φαύλων καί κοινών συνηθειών τών συγχρόνων αύτοΐς, 
ικανούς και έτοιμους νά προφθάνωσι καί Οεραπεύωσι τάς πολυει- 
δεϊς άνάγζας τής ίδιας πολιτείας, νόας, οϊτινες φερομενοι είς 
τόνροΰν τοΰ μέλλοντος καθίστανται κύριοι τών γεγονότων. ‘11 
‘Ελλάς ούδεμιάς ποτέ έπειράθη συμφοράς ήν δέν ύπέστη 
επί πολύν χρόνον πρότερον κανε’ς έκ τών αρχόντων αύτής. 
Πάμπολλοί δέ πολΐται έξήγαγον καί άνέστησαν τήν πατρίδα 
αύτών έκ τοΰ καταφρονητοΰ βορβόρου είς δν ειχευ έμπέσει, 
καί άνέδειξαν αιίθις αυτήν ύπέρ ποτέ μεγάληυ περιβεβλημένην 
λαμπρότητα. Τίς δ’ άπ’ έναντίας, παραλλήλως πρός τούτους 
‘Ρωμαίος, ειπέ ποτέ πρός τήν πολιτείαν αύτοϋ, δτι αί κατα
κτήσεις αύτής ήγον αύτήν είς τήν όλοτελή έρειπίωσιν καί κα
ταστροφήν; "Οτε τό πολίτευμα παρεμορφοΰτο, δτε κατελεί- 
πετο ισχύς καί κύρος εις τούς ανθυπάτους, άτινα έμελλον νά, 
τούς άπαλλάξωσι τοΰ ζυγού τών νόμων, ποιος ‘Ρωμαίος προ- 
εϊπεν δτι ή πολιτεία έμελλε νά ήττηθή ύπό τών ιδίων αύτής 
νικηφόρων οπλών; Ότε ή ‘Ρώμη κατεπιπτεν ολισθαίνουσα 
είς τήν παρακμήν αύτής, ποιος έζ τών ‘Ρωμαίων πολιτών 
προσή θιν είς βοήθειαν αύτής, καί άντέταξε την ιδίαν σύνεσιν 
πρός τήν όλεθρίαυ μοίραν, ήτις συναπέσυρε μεθ’έαυτής τήν 
πατρίδα αύτού;

Άο’ότου δέ οί‘Ρωμαίοι άπώλεσαν τήν έλευθερίαυ κατάν
τησαν οί άνανδρότεροι καί χαμερπέστεροι τών δούλων. Οί Ελ
ληνες όμως οουλωθίυτες ύπό τοΰ Φιλίππου καί Αλεξάνδρου, 
ουδόλως άπηλπίσθησαν τοΰ ν’ άνακτήσωσι τήν ποθεινήν αύτών 
έλευθερίαν. Άλλ’ ήξευρον μάλιστα καί νά ζαταστώσιν άνε- 
ξάρτητοι ύπό τούς διαδόχους τών ηγεμόνων εκείνων. Καί χί
λιοι τύραννοι άν άνεοαίνουτο είς τήν ‘Ελλάδα, ηθελον άναδει- 
χθή συνάμα καί χίλιοι Θρασύβουλο'..

Καίτοι καταβεβλημένη τέλος ύπό τούς πόδας τών εμφυλίων 
αύτής διχονοίων καί τής ‘Ρωμαϊκής δυναστείας, ή ‘Ελλάς διε- 
τήρησεν είδος τι εντιμότατης έπι τών νικητών αύτής ισχύος. 
Τά φώτα, καί ή περί τά γράμματα, τήν φιλοσοφίαν καί τάς 
τέχνας φιλοκαλία αύτής, τήν έξεδίκουν, ούτως είπεϊν, κατά 
τής ήττης, ήν επαθεν, καί υπέτασσαν είς τόν εύρύν αύτών 
κύκλον τόν άλαζονιζόν χαρακτήρα τών ‘Ρωμαίων. Οί νικηταί 
κατέστησαν μαθηταί τών ήττημένων κ’ έδιδάχθησαν παρ’ αύ
τών γλώσσαν ήν οί "Ομηροι, οί Πίνδαροι, οί Θουκυδίδαι, οί 
Ξενοφώντες, οί Δημοσθένεις, οί Πλάτωνες, οί Εύριπίδαι, κλ. 
είχον καλλιοπίσει καί διακοσμήσει δι’ όλων τών χαρίτων τοΰ 
ιοίου πνεύματος. ‘Ρήτορες, οί κατακηλοϋντες τότε τάς άκοάς 
τών ‘Ρωμαίων, ήρχοντο δπως άντλώσι παρά τοΐς Ελ/.ησι τήν 
λεπτήν εκείνην καί τελείαν οιλοκαλίαν, τό σπανιότερου ίσως 
τών φυσικών πλεονεκτημάτων, καί τά μυστήρια έζεΐνα τής 
τέχνης τά παρέχοντα νέαν είς τήν μεγαλοφυίαν ίσχύν. Έΐρ- 
χοντο έν ένί λόγω, νά μοροωθώσι διά τοΰ μαγικού τούτου τών 

‘Ελλήνων προτερήματος, τοϋ τά πάντα φιλοκάλως κατακο- 
σμεϊν. Έν δέ ταϊς σχολαΐς τής φιλοσοφίας, όπου τών ‘Ρω
μαίων οί μάλλον διακεκριμένοι απεκδύοντο τάς άρχαίας προ
λήψεις αύτών, έμάνθανον νά σέβωνται καί τιμώσι τούς Έλ
ληνας. Συναπέφερον δέ μεθ εαυτών έπιστρέφοντες εις τήν 
ιδίαν πατρίδα βαθεΐαν εύγνωμοσύνην καί θαυμασμόν πρός τούς 
Έλληνας, καί ή ‘Ρώμη ζαθίστα τόν ζυγόν αύτής ελαφρότε
ρου. Έφοβεΐτο αυτή νά ζαταχρασθή τά δικαιώματα τής νίκης, 
καί διά τών εύεργεσιών αύτής διέκρινε τήν ‘Ελλάδα άπό τών 
λοιπών χωρών άς είχεν ύποτεταγμένας. ‘Οποία έν τούτοις δό
ξα διά τά γράμματα νά σωθώσιν έν τω τόπω, δστις τά έκαλ- 
λιεργησεν, άπό δεινών διά τά. όποια οί νομοθέται, οΐ άρχοντες, 
καί οι αρχηγοί αύτών δέν ήδυνήθησαν νά έγγυηθώσι ,1

Μετάφρασις Φ.

Λ Ο Γ I Δ Γ I Ο Ν

Έζφωνηθέν επί παρουσία τοΰ Νομάρχου Άρκαιίας καί 
τοΰ Σεο. επισκόπου Γόρτυνος καί Μεγαλουπόλεως 

ύπό Σπ. Άναζηροπουλου Έλληνοδιδ. Βυτίνης. 

Κύριοι.

Ή διδασκαλική εργασία, ώς ζαί πάσα άλλη πράξις έπίσης 
αγαθή, ακριβώς έκτελουμένη είναι πράξις όντως ιερά- διότι 
ούδέν άλλο ίερώτερον τών ανθρωπίνων πραγμάτων, δσον ή δια
νοητική άνάπτυςις κκι ηθική μόρφωσις τής νεολαίας. Διά τοΰ
το ό Σωκράτης, δν έσεβάσθησαν καί σέβονται όλοι οί αιώ
νες, είχε τήν άπειρον ηθικήν δύναμιν έκείνην, μεθ’ ής τεθωρα- 

-------- τφ,ς ήμέρας τής ζωής του τήν νεο- 
Έντεΰθεν ζαί ή Κυ- 
χορηγοϋσα τήν ήθι- 

μεριμνα ώφελίμως

κισμένος άφιέρωσεν δλας τ-, .1(~-,—, . 
λαίαν τής πατρίδος του επιμελούμενος, 
βέρνησις τού σεβαστού ήμών Βασιλέως, 
κήν ζαί υλικήν συνδρομήν της, εργάζεται, 
ύπέρ τής νεολαίας, ϊσχυρώς πεποιθυϊα, δτι ή νεολαία τή; πα
τρίδος είναι τό ίερώτερον χρήμα του έθνους.

Ύπό τοιαύτην λοιπόν αρχήν, Κύριοι, εύζταϊον είναι νά δια- 
τελώσι καί γονείς καί διδάσκαλοι καί πάσα προϊστάμενη αρχή, 
ώς εύτυχίαν των ΘεωροΟντες πάντες τήν μετ’ άοκνου έπιμε- 
λείας διεξαγωγήν τοΰ σπουδαιότατου τουτου έργου- Διότι ή 
σπουδάζουσα νεολαία είναι ιερά ιδιοκτησία έκαστου πολίτου, ή 
δέ προαγωγή καί ηθική μόρφωσις αύτής είναι τό μόνον εχέγ
γυον πρός τήν εύημερίαν τής πολιτείας.

Εις ύμάς ήδη στρέφω τόν λόγον, φίλοι μαθηταί, άφ’ ών καί 
ώρμήθη. Ή άριπρεπής αύτη συνάθροισις επισήμων άνδρών, 
(προεξάρχοντος τοΰ Κ. Νομάρχου καί εύλογοΰντος τοΰ Σεβα- 
σμιωτάτου άρχιερέως), υμάς αύτούς αφορά- δθεν πολλάκις τοΰ 
έτους, ώς βλέπετε, μάς έπιτιπι--------- S-L ——■'.......  ’ -
προσώπων αύτής ή σεβαστή Κυβέρνησις 
τος- ζαί τοιαύτην περιποίησιν, ■ 
πατέρες ήμών. Διά τοΰτο, ους βλεπετε ο»
λείω τούτω έλθόντας σεβασμίους άνδρας, δΓ ύμάς αύτούς έ- 
μόχθησαν κατά τήν μεγα'λην καί ιστορικήν εποχήν έκείνην, 
καθ' ήν ουτοι δΓ άτρύτων αγώνων καί μόχθων εμπέδωσαν τήν 
ελευθερίαν της πατρίδος, έλευθερίαν, τής οποίας τούς καρ
πούς άφθόνως ύμεΐς ζαρπούσθε σήμερον. Έγέρθητε λοιπόν δλοι 
άθρόοι ζαί είπατε, ζήτω ό Βασιλεύς και τό έθνος !

επισκέπτεται διά τών αξιότιμων άντι- 
τής Α. Μεγαλειότη- 

τος- καί τοιαύτην περιποίησιν, τοιαυτην πρόνοιαν, δέν είχον οί 
ους βλέπετε σήμερον έν τώ σχο-

Π Ο ϊ Κ 1 Α Λ.
Άναζάλυψις κλεπτών διά τοΰ μικροσκοπίου.

Ό έν Γερολίνω καθηγητής Έχρενβεργ, τοΰ οποίου τό όνο
μα άναφέρουσιν οί κακούργοι μετά φρίκης, προσέφερεν άοτίως 
τή κοινωνία νέαν ύπηρεσίαν. Μεταφερομένων νομισμάτων εν
τός βαρυλλίων έκ τίνος τών έν Πρωσσία σιδηροδρόμων, εν έξ 
αύτών έκενώθη καθ’ οδόν ζαί έγεμίσθη άμμου. Ζητηθείσης τής 
συμβουλής τοΰ καθηγητοΰ, παρήγγειλεν οΰτος νά τω φέρωσιν 
άμμον άφ’ όλων τών κατά μήκος τής σιδηράς όδοΰ κειμένων 
σταθμών. Άποδειχθείσης δέ τοιουτοτρόπως τής άναλογίας ή 
μάλλον τής ταυτότητος τής έν τώ βαρυλλίω άμμου μετά τής 
ένός τών σταθμών, ζαί κατά συνέπειαν γενομένων άλλης φύ
σεως ανακρίσεων, άνεκαλύφθη έντός ολίγου ο ευογος μεταξύ 
τών ύπαλλήλων τοΰ σταθμοΰ, δν κατήγγειλεν δ ευφυής καθη
γητής είς τήν προσοχήν τής δικαιοσύνης. Σ.
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Έν τρυφερωτάτη ηλικία άπεβίωσε μετά έπώδυνον νοσον τήν? 
18 μεσοΰντος ή δευτερότοκος θυγάτηρ τοΰ κυρίου Σταύρου! 
Βλάχου βουλευτου ’Αττικής, ήμετέρα ανεψιά, έκ/δεύθη μετι! 
τής προσηκούσης τή οικογένεια αύτής πομπής· τον νεκρόν συ-! 

,Χωδευσαν μέχρι τού τάφου πλήθος φίλων πατρικών καί οικείων" 
Οζαί αί συμμαθήτριαι τής άποβιωσάσης έν πενθίμω στολή-έ.-’ιΙ 
ατού τάφου τοΰ άγγελομόρφου τούτου πλάσματος, ού ή τελευτή» 
|ζατεσπάραξε πάσαν καρδίαν, χαταλείβομεν τό έςής συγγενι-Ι 

Ιζον οάχρυ.
. Κατάγάγετε έπ’ οφθαλμούς υμών δάκρυα ημέρας καί νυ-| 

κτός, καί μή διαλιπέτωσαν, δτι συντρίμματι συνετρίβη θυγά-ί 
τηρ . . . καί πληγή οδυνηρά σοόδρα. s (‘Ιερεμίας)

Έσκλήρυνε τόν θυμόν αύτοΰ έν ταϊς έσχάταις ταύταις ήμέ- 
ραις ό ασυμπαθής και απηνής θάνατος, χαί έν μετά τό άλλο 
άναρπάζει άπό τής γής ταύτης τά κάλλιστα τών πλασμάτων, 
ώς εί ήν ανάξιον όντων τοιούτων ένδιαιτημα ή κοιλάς αυτή 
τού κλαυθμώνος. ’Αληθώς άρα έρόέθη δτι τά έξοχα προτερή
ματα χαί αΐ κατ’ άνθρωπον τελειότητες προσελκύουσι τό 

ίβροτολοιγόν τοΰ θανάτου βλέμμα. Τοΰτο συνέβη είς σέ, Καλ- 
Ρλιόπη ποθεινότατη, καί ιδού τό αμείλικτου αύτοΰ δρέπανου 
Βέθέρισε τής πολυτίμου ζωής σου τάς’ ημέρας είς πρόσηβυν ηλι

κίαν, καί σύν αύτή άπέκοψε τάς γλυκυτέρας τών δυστήνων 
γεννητόρων σου έλπίδας καί τών οικείων καί συγγενών σου1 
ημών τήν χαράν, ήν ένεποίει ήμΐν τό περικαλλές παρόν σου. 
καί τό πλήρες αγαθής προσδοκίας μέλλον σου· είς τόν αύτόν 
μετά σοΰ, χαριτωμένη νεάνις, τάφον συνεκαλύφθησαν πάντα 

Γταυτα, καί άπελειφθη ήμΐν πικροτατον τό μνημόσυνον τ(^ν 
Ιπροτερημάτων, όσα σποράδην μέν καί κατ’ ολίγα έν ταΐς ό_ 
μοίαις σου άπαντώνται σέ δέ άθροα οιεκόσμουν. Καί σύ μέν 
Ιμακαρία τελειωθεΐσα έν όλίγω έπλήρωσας χρόνους μάκρους, 
αρεστή γάρ ήν Κυρίω ή ψυχή σου, καί διά τοΰτο έσπευσας έκ 
μέσου τής τοΰ κόσμου πονηριάς· έστεμμένη δέ ήδη έν ούρα- 
νοΐς τής άθωότητος καί τής παρθενικής σου άγιωσύνης τόν 
στέφανον άγάλλεσαι έν τή βασιλεία τ°ϋ εύλογήσαντος τήν η
λικίαν σου χαί εΐπόντος δτι αύτής έστιν ή τών ουρανών βασι
λεία, οί περιλιπόμενοι δέ ήμεΐς θλίψει έπωδυνω καί πένθει συ
νεχόμενοι έν τή ανθρώπινη αδυναμία μόλις εΰρίσκομεν παρη 
γοριαν έν τή ιδέα τής προς ήν μεταβέβηκας άκηράτου δόξης 
καί παραμυθίαν έν τή πίστει οτι εν τοποις φωτεινοΐς καί άλυ- 
ίποις άπολαύεις αιδίου ευδαιμονίας. Είθε ή θεία πίστις τού τής 
J-θλίψεω; αισθήματος κατισχύουσα στερεύσοι τάς έκ τής είς Κύ-1 
ίριον αποδημίας σου διανοιχθείσας πηγάς δακρύων καί έπιχύσοι^ 
ν=ίς τήν άσπαίρουσαν πληγην τών δυσπαραμυθήτων γονέων καί» 
Iοικείων σου τής θείας παραμυθίας τό βάλσαμον. Ελαφρά είηι 

έπί τοΰ σκήνους σου γή χαί αιώνιον τό σόν μνημόσυνον πασι^ 
,τοις διά τοΰ αγγελικού σου μειδιάματος ποτέ χαιρετηθεϊσι, πο-η 
is εινοτατη Καλλιόπη Σ. Βλάχου. ίι
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Εύχαρίστως μανθάνομεν έκ πηγής άςιοπίστου δτι ό έν 

τω Έλληνικω σχολείω Χαλκίδος ιεροδιδάσκαλος Κύριος Ά- 
στέρης, ώς και πέρυσιν, ουτω καί καθ’όλ,ην τήν λ,ήξασαν αγίαν 
τεσσαρακοστήν έκήρυττε τόν λόγον τού Θεοΰ’έν ταΐς έκκλη- 
σία·ς, προσέτι δέ δτι καί είς τάς ίεράς ακολουθίας λαμβάνει μέρος 
ώς ΐεροδιάκονος. Έλπίζομεν δτι εγκαίρως θέλει έκτιμηθή ή 
προθυμία τοΰ άνδρός τούτου, ΐστις χάριν τών χριστιανών καί 
άνευ ούδεμιας υλικής αμοιβής δαπανά ούτω χρησίμως τόν κα- 
ταλειπόμενον αύτώ καιρόν έκ τού κυρίου αύτοΰ έργου. Έκ τής 
αύτής ετι πηγής μανθάνομεν ότι αί τού Κ. Άστέρη εκκλησια
στικά! ομιλίαι εΐσ’ι λίαν άξιόλογοι καί άποτελεσματικαί.

— ‘Ο έν Ίασίω φιλογενέστατος Κ. Μπαγδέτλης αφιέρωσε 
πάσαν αύτοΰ τήν περιουσίαν ο'ς τό Πανεπιστήμιου ’Όθωνος.

—Άσμε,οι μανθάνομεν δτι συνεστάθη άρτι έν Άνδριτσαίνη 
σχολεϊον κορασίων, είς δ άπεστάλη διδάσκα/ος ή κυρία Λη- 
μνίου. Τό σχολεϊον τούτο θέλουσι πάντως συντρέχει οί φιλό- 
μουσοι τής Ανοριτσαίνης κάτοικοι, έκτιμώντες τήν έκ τής 
έκπαιδεύσεως τοΰ γυναικείου φύλου προερχομένην είς άπασαν 
τήν κοινωνίαν ωφέλειαν. ‘Η είς τοΰτο δέ προθυμία αύτών αυ
ξάνει και έμψυχοΰται έκ τοΰ ζήλου δν άναδεικνύει καί ή διο- 
ρισθείσα διδάσκαλος. Προσεχώς θέλομεν εκτενέστερου δημο
σιεύσει τά περί του πολλά υποσχόμενου είς τήν επαρχίαν έ- 
κείνην είρημένου σχολείου.

— Δι' Υ. Β. διατάγματος ό μέχρι τούδε καθηγητής τών 
Γαλλικών έν τω γυμνασίω Σύρου Κ. Νωνότος μετετέθη ώς 
τοιοΰτος είς Τρίπολιν, ό εν τή Τριπόλει Κ. Σφόσκης είς Ναύ- 
πλιον, ό οε τοϋ Ναυπλίου Κ. Εύφραιμίδη; είς Σύρου.

— Ό καθηγητής τοΰ Πανεπιστημίου Κ. Δαμιανός έλαβε χά
ριν υγείας μηνιαίαν άπουσίας άδειαν. ‘Ομοίως ελαβεν απουσίας 
άδειαν καί ό καθηγητής Κ. 1’. Μαυροκορδάτος.

— Ό καθηγητής τής βοτανικής Κ. Όρφανίδης προσεκλήθη 
υπό τοΰ Κ. υπουργού τής Δ. Έκπαιδεύσεως ϊνα μεταβή είς 
τινας νήσους πρός βοτανολογικάς έρεύνας καί μετά τήν έπιςφο- 
φήν αύτοΰ ύποβάλη αύτώ έκθεσιν περί τούτων.

— Ό Κ. ύπουργος τής Δημοσίας Έκπαιδεύσεως παρευρεθείς 
είς τάς εξετάσεις τοΰ Παρθεναγωγείου του Αίδ. Κ. Χίλλ, άρ- 
ξαμένας τήν παρελθοϋσαν τετάρτην, εΰχαριστήθη μεγάλως έκ 
τών απαντήσεων τών έςετασθεισών μαθητριών· έδήλωσε δέ τω 
Αίδ. Κ. Χίλλ, τήν εύαρέσκειαν αυτού διά τήν γενομένην πρό
οδον καί συνέχαρη αύτώ έπί ταύτη.

— Διά τών άπό 10 καί 12 ’Απριλίου Β. διαταγμάτων, κατά 
πρότασιν τοΰ Κ. ύπνυργοΰ τής Δ. έκπαιδεύσεως, έδόθησαν βοή- 
θειαι προοωριναί κατά τάς έορτά; τοΰ αγίου ΙΙάσχα-

1) Είς τήν χήραν καί ορφανήν Α. Αευκίου καθηγη-
του τοΰ Πανεπιστημίου. Δρ. 100

2) Είς τήν χήραν καί τά ορφανά τοΰ Γ. Σερουιου
γυμνασιάρχου » 130

3) Είς τήν χήραν καί τά ορφανά του Γ. Γαζή
σχολάρχου » 100

4) Εις τήν χήραν καί τά ορφανά τοΰ Κ. Μοσχ^ο-
βάκη διδασκάλου » 8Q

5) Είς τά ορφανά τοΰ Δ. ’Ολυμπίου Ελληνοδιδα
σκάλου. » 50

6) Είς τήν χήραν και τά ορφανά τοΰ άρτι άποβιώ-
σαντος Έλληνοδιδ‘Υπάτης Δ. Οίταιοκαρύδου. ϊ 100

— Απερχόμενος είς τό έν Χάλκη σχολεϊον ό Κ. Ζαννούοιος 
ώς διϊάσκα/.ος αποχαιρετά τούς συμφοιτητάς αύτοΰ διά τής εξής 
προσφωνήσεως.

Φίλοι Συμφοιτηταί.

Τετραετίαν όλην έν τωδε τω άνωτάτω Ηανδιοακτηρίω σύν 
ΰμΐν αυλιζόμενος, έτρεφόμην τω θ-:ίω νάματι τής τών σοφών 
καθηγητών μιλιρροίου διδασκαλίας, ής τό μέν στάδιόν έστιν 
εργώδες, οϊ δέ καρποί γλυκείς ! Χωριζόμενος δέ νΰν τής φίλης 
μο: ταύτης όμηγύρεως, έρχομαι τελευταίου τό δίκαιον ειλικρι
νούς φι'.ίας ν’αποδώσω, αΐτούμενος άμα τήν έκ ψυχής παρά 
πάντων άμοιβαίαν συγχώρησιν,είτα δέ τήν επιθυμίαν μου ταύ
την νά έκφοάσω, ' μάς μέν τό τών σπουδών στάδιον έπ’ άγαθω 
τής χριστωνύμου εκκλησίας καλώ; διανύσαι, καί έπαξία αμοι
βή τούς πόνους έκαστου άμείψασθαι, έμέ δέ, πρός δόξαν τής 
ίεράς ταύτης τών Μουσών εστίας, λευκής ψήφου τυχεϊν.

‘Ο συμφοιτητής 
Νίκανδρος Ζαννούβιος.
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